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У статті розглянуто питання використання інноваційних освітніх технологій у 
навчальній діяльності університетів. Здійснено порівняльну характеристику основних те-
хнологій та інноваційних моделей навчання. Визначено вимоги, за якими рекомендується 
впроваджувати інновації в діяльність вищих навчальних закладів. 
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Постановка проблеми. Докорінні зміни в соціально-економічному житті та 

державно-політичному устрої України зумовили необхідність модернізації системи 

освіти в країні. В сукупності з наукою, суспільно-політичними інститутами, культурою 

система освіти є нині найважливішим чинником створення в Україні інноваційної еко-

номіки на принципово новій технологічній основі, ключовим засобом розвитку людсь-

кого потенціалу і забезпечення демократичних свобод високоморальної, інтелектуаль-

но і фізично розвиненої особистості. 

У квітні 2004 року в Льєжі (Бельгія) під егідою Європейської комісії відбулася 

міжнародна конференція з проблем науково-дослідницької та інноваційної діяльності в 

університетах. Близько 1000 учасників, співробітники і керівники академічних органі-

зацій, промислових компаній, політики і представники урядових кіл Європи, США, 

Австралії, країн Африки та Азії взяли участь у цьому науковому форумі, що визначив 

перспективи розвитку науки й інноваційної діяльності в Європі на найближчі 15 років. 

На форумі був представлений абсолютно новий формат визначення поняття “ін-

новація” як конверсії нового знання в економічні та соціальні блага. Інновація нині ро-

зглядається як продукт винятково наукового дослідження або технології. Результат ін-

новаційної діяльності сьогодні залежить від організаційних, соціальних, економічних 

та інших чинників. Отже, природа інновації змінюється, власне, як і сама економіка, 

що претендує нині на статус економіки знань. 

Сьогоднішня соціальна вимога до університетів - бути не тільки більш динаміч-

ними і “гнучкими”, а й більш відкритими системами, а це означає, що вищим навчаль-

ним закладам необхідно більш точно і активно позиціонувати свій внесок в інновацій-

ний процес і соціальний розвиток. 

Аналіз попередніх досліджень. Експерти Європейської комісії зробили висно-

вок про неадекватність традиційного лінійного підходу (лінійна модель інновації): фу-

ндаментальні дослідження - прикладні дослідження - розроблення і впровадження в 

сучасних умовах. 

У відкритій інноваційній моделі інновація залежить від конкретної взаємодії те-

хнічних, соціологічних, дизайнерських та інших креативних елементів у цілісній сис-

темі. В інформаційному суспільстві економічні результати залежать від ефективного 

управління системою в цілому. Принципово важливо підготувати відповідних фахів-

ців, починаючи з бакалаврського рівня. 

У цьому контексті виникає необхідність у формулюванні нових кваліфікаційних 

вимог, таких, як знання в галузі управління, комунікації, права інтелектуальної власно-

сті, інформаційних технологій. Виникає необхідність розвитку компетенцій у сучасно-

го молодого фахівця як в царині лідерства, так і власне функціональних компетенцій,  
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серед яких: управління знаннями; креативність та інноваційність; здатність до вирі-

шення виникаючих проблем; “архітектурний” стиль мислення; персональна ефектив-

ність; здатність впливати на обраний напрям бізнесу. 

Особливе значення надається проблемі міждисциплінарності. Як підтвердження 

можна навести посилання на практику знаної компанії Philips, де низка технічних пи-

тань вирішується на стиках наноелектроніки, мікроелектроніки, нанотехнології, опто-

технології і біотехнології. Таким чином, сьогодні потрібен фахівець з базовою підгото-

вкою в одній або двох вищевказаних галузях, який здатний ефективно взаємодіяти з 

фахівцями в інших галузях, балансуючи належним чином міжтехнологічними і бізнес-

аспектами. 

Ми живемо в часи переходу від енергетичної епохи до інформаційної, яка є ос-

новою для розвитку всіх сфер життя на Землі. Отже, принципи підготовки фахівців рі-

зних рівнів і напрямів не можуть залишатися незмінними. Вдосконалення системи під-

готовки фахівців залежить від організації освітнього процесу та використовуваної в 

ньому технології навчання. 

Якість підготовки досягається, як правило, через збільшення кількості інформа-

ції, тоді як дійсність постійно вимагає раціоналізувати процес навчання, тобто будува-

ти пізнавальний процес з виділенням лише важливих, істотних знань і вмінь для підго-

товки конкретного фахівця. Практика об'єктивно потребує зробити головною фігурою 

освітнього процесу конкретного учня. Тим самим процес професійної підготовки фахі-

вців має стати персоніфікованим. 

Отже, є очевидною проблема невідповідності між вимогами, що висуваються до 

фахівця, і освітньою технологією конкретного навчального закладу, що діє в даний 

момент часу, з урахуванням змін зовнішнього соціального середовища. Усунення цієї 

невідповідності можливе лише в разі відповідного коректування інформаційного поля 

та інформаційно-педагогічних потоків цього поля, спрямованих на підвищення продук-

тивності освітньої технології. 

Під освітньою технологією розуміємо сукупність засобів, форм і методів на-

вчання, спрямованих на формування необхідних знань, умінь, навичок і представлених 

за відповідною спеціальністю [1; 2; 4-7]. 

Метою цієї статті є порівняльний аналіз характеристик інноваційних моделей 

навчання, прийнятих у сучасних ВНЗ, а також подання деяких варіантів узагальненої 

моделі навчання, найбільш поширених у сучасній вітчизняній вищій школі. 

Виклад основного матеріалу. Інноваційна освіта в цілому - це не якась певна 

освітня технологія, а принцип адекватного використання потенційних можливостей ві-

домих елементів системи навчального процесу, що знову відкриваються. І інновацій-

ний підхід в освіті визначається не через використання певної моделі, а через здатність 

проектувати і моделювати необхідний ВНЗ навчальний процес з використанням різних 

освітніх технологій. 

 Необхідно зазначити, що в рамках такого конструювання доцільно використову-

вати змішані моделі [1; 3]. Так, у системі дистанційної освіти ефективні принципи мо-

дульного навчання у поєднанні з моделлю повного засвоєння знань: зміст навчання 

зручно структурувати в навчальні модулі, а умови навчання (темп засвоєння, кількість 

повторів, проведення тестових процедур тощо) варіювати на основі моделі повного за-

своєння знань. У таблиці наведено порівняльну характеристику інноваційних моделей 

навчання за двома параметрами. 
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Порівняння характеристик інноваційних моделей навчання 

 

Інноваційні 

моделі навчан-

ня 

Ключові особливості 

Характеристика  

традиційної моделі,  

що розвивається 

Контекстне навчання 

Інтеграція різних видів діяльності студе-
нтів: навчальної, наукової, практичної. 
Створення умов, максимально наближе-
них до реальних 

Збільшення частки практи-
чної роботи студента (з ак-
центом на прикладну) 

Імітаційне навчання 

Використання ігрових та імітаційних 
форм навчання 

Збільшення частки актив-
них методів навчання (імі-
тації й імітаційні ігри) 

Проблемне навчання 

Ініціювання самостійного пошуку 
(студентом) знань через проблемати-
зацію (викладачем) навчального мате-
ріалу 

Зміна характеру навчально-
го завдання і навчальної 
праці (з репродуктивного на 
продуктивний, творчий) 

Модульне навчання 

Зміст навчального матеріалу жорстко 
структурується з метою його максималь-
но повного засвоєння, супроводжуючись 
обов'язковими блоками вправ і контролю 
за кожним фрагментом 

Специфічна організація на-
вчального матеріалу в най-
більш стислому і зрозумі-
лому для студента вигляді 

Повне засвоєння 
знань 

Розроблення варіантів досягнення на-
вчальних результатів (на основі зміни 
параметрів умов навчання) для учнів з 
різними здібностями 

Увага на фіксації результа-
тів навчання 

Дистанційне навчан-
ня 

Широкий доступ до освітніх ресурсів, 
гранично опосередкована роль виклада-
ча та самостійна й автономна роль сту-
дента 

Використання новітніх інфо-
рмаційно-комунікаційних за-
собів і технологій 

 

У сучасних умовах в усьому світі визнана зростаюча роль знань та освіти - як 
для кожної людини, так і для всього суспільства. Особливе завдання покладено на ви-
щу освіту, що є найважливішим елементом розвитку людських ресурсів - для будь-якої 
країни і світу в цілому. Дослідженнями Світового банку підтверджується, що вища 
освіта забезпечує формування потенціалу особистості і розвиток аналітичних навичок, 
що сприяє просуванню національної економіки. Знання сьогодні є одним із головних 
чинників виробництва, а нагромадження і застосування знань набуває все більшого 
значення як головна конкурентна перевага країни. Таким чином, визнається, що в май-
бутньому і для держави, і для особистості все вирішуватиме рівень освіти, обсяг і сту-
пінь використання здобутих знань. 

Це положення зумовлене низкою об'єктивних умов, що впливають на сферу осві-
ти в цілому і на ситуацію у вищій школі,зокрема. Серед них - зростання наукоємних ви-
робництв; інтенсивне зростання обсягу наукової та технічної інформації; швидка зміна 
технологій, розвиток сфери досліджень, що здійснюється на стику різних наук, тощо. 

Зазначені реалії сучасного життя є умовами для розвитку сфери вищої освіти. 
Оскільки саме у цій сфері відбувається завершення освітнього циклу і формується фахі-
вець, то можна виокремити деякі головні, узагальнені вимоги до підготовки сучасного 
фахівця. Для того щоб бути готовим вирішувати сучасні завдання, йому необхідно мати: 

 великі й (одночасно) фундаментальні знання, причому в поєднанні з уміння-

ми їх застосовувати в різних умовах професійної діяльності; 
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 вміння працювати колективно; 

 здатність швидко освоювати нові технології; 

 навички самоосвіти; 

 здатність здійснювати творчу і дослідницьку діяльність. 

У свою чергу, перераховані якості є провідними цілями і орієнтирами для побу-

дови сучасної системи вищої освіти. Найбільш важливими питаннями розвитку вищої 

освіти у світі, як показала Всесвітня конференція ЮНЕСКО з вищої освіти (Париж, 

1998 р.), є її адекватність завданням сучасності, якість і доступність. 

Особливо наголошується, що нові обрії розвитку вищої освіти пов'язані з техно-

логіями, що сприяють створенню знань, управлінню ними, їхньому поширенню, дос-

тупу до них і контролю за їх засвоєнням. Розв'язання цих завдань потребує зміни під-

ходів до підготовки фахівців на вищому ступені освіти, використання нових моделей 

навчання. При цьому найбільшу актуальність сьогодні мають підходи, пов'язані з роз-

витком критичного мислення і творчих здібностей людини. 

Дослідники проблем вищої школи зазначають низку перспективних напрямів у 

розвитку сфери вищої освіти [3; 7]. Так, підкреслюється перехід від інформативних до 

активних методів і форм навчання - через включення в навчальну діяльність елементів 

проблематизації, наукового пошуку, різноманітних форм самостійної роботи. 

Розглянуті тенденції та напрями розвитку вищої освіти спричиняють пошук і 

аналіз різних сучасних моделей навчання у вищій школі. 

Аналіз літератури [1-7] показує, що інноваційні моделі навчання засновані на кон-

цепції розвивального навчання (в річищі особистісно орієнтованого підходу) і інтенсивні-

ше спираються на активну пізнавальну позицію учня (у річищі діяльнісного підходу). 

Орієнтовно узагальнена модель інноваційного навчання передбачає: 

 активну участь студента в процесі навчання; 

 можливості прикладного використання знань в реальних умовах; 

 подання концепцій і знань у найрізноманітніших формах (а не тільки в текс-

товій); 

 підхід до навчання як до колективної, а не індивідуальної діяльності; 

 акцент на процес навчання, а не на запам'ятовування інформації.  

Далі, на основі узагальненої інноваційної моделі навчання, представимо 

деякі її варіанти, найбільш поширені в сучасній вітчизняній вищій школі.  

 1. Контекстне навчання 
Ґрунтується на інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, науко-

вої, практичної. 

Ключовий момент - використання поєднань різних форм організації діяльності 

студентів: навчальна діяльність академічного типу, навчально-професійна діяльність, 

квазіпрофесійна діяльність. 

Переваги - все це має сприяти введенню студентів у контекст майбутньої про-

фесії вже в процесі навчання у ВНЗ; створення умов, максимально наближених до 

умов реальної професійної діяльності. 

2. Імітаційне навчання 

Його основою є імітаційно-ігрове моделювання в умовах навчання процесів, що 

відбуваються в реальній системі.  

Ключовий момент - опертя на використання ігрових та імітаційних форм на-

вчання. 

Переваги - можливість відобразити в навчальному процесі різні види професій-

ного контексту і формувати професійний досвід у умовах квазіпрофесійної діяльності. 

В імітаційному навчанні перевага віддається різноманітним практикам. 
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3. Проблемне навчання 

Воно нагадує науковий пошук. Здійснюється на основі ініціювання самостійно-

го пошуку студентом знань через проблематизацію (викладачем) навчального матеріа-

лу. Потребує особливої організації та майстерності викладача в постановці проблемно-

го завдання. Практично не піддається реґламентації, тому краще застосовувати фраг-

ментами, котрі необхідно вводити обгрунтовано - за умов адекватного характеру на-

вчального матеріалу. 

Ключовий момент - опертя на постановку і розв'язання проблемного завдання. 

Переваги - передбачає творче засвоєння знань і способів діяльності. 

4. Модульне навчання 

Становить різновид програмованого навчання, сутність якого полягає в тому, 

що зміст навчального матеріалу жорстко структурується з метою його максимально 

повного засвоєння, супроводжуючись обов'язковими блоками вправ і контролю за ко-

жним фрагментом.  

Ключовий момент - організація навчального матеріалу в найбільш стислому і 

зрозумілому для студента вигляді. Модулі - це автономні організаційно-методичні 

блоки щодо кожного фрагмента структурованого навчального матеріалу. 

Переваги - зміст та обсяг модулів може змінюватися залежно від профільної і 

рівневої диференціації учнів і від дидактичних цілей. Забезпечує: 

 обов'язкове опрацювання кожного компонента дидактичної системи; 

 чітку послідовність викладу навчального матеріалу і систему оцінювання і 

контролю засвоєних знань; 

 адаптацію навчального процесу до індивідуальних можливостей і запитів учнів. 

5. Повне засвоєння знань 

Розробляється на основі ідей Дж. Керролла і Б.С. Блума - про необхідність зро-

бити фіксованими результати навчання, оптимально змінюючи при цьому параметри 

умов навчання залежно від здібностей учнів.  

Ключовий момент - викладач, виходячи з необхідності досягти повного засво-

єння знань кожним, хто навчається, складає перелік конкретних результатів навчання, 

тести для перевірки досягнень, розробляє різні способи опрацювання навчального ма-

теріалу для учнів з різними здібностями.  

Переваги - в учня є можливість вибору найоптимальніших для себе умов на-

вчання і досягнення максимального результату. 

6. Дистанційне навчання 

Різновид (досить самостійний) заочного навчання, з опертям на використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій і засобів.  

Ключовий момент - припускає гранично опосередковану роль викладача і само-

стійну роль студента у виборі індивідуального темпу навчання, кількості повторів під 

час використання навчальних засобів і продуктів у виборі рівня засвоєння курсу (стан-

дартний, скорочений або поглиблений). За умови використання можливостей елект-

ронної пошти та Інтернету передбачає високий рівень інтерактивності, що відповідає 

вимогам сучасності.  

Переваги - забезпечує широкий доступ до освітніх ресурсів, незважаючи на гео-

графічну віддаленість від них. 

Кожна модель навчання розвиває певний елемент системи навчального процесу, 

приділяючи особливу увагу практичній його частині, методичному інструментарію, 

характеру діяльності студента та викладача, способу організації навчального матеріалу, 

досягненню максимального результату або використання специфічних навчальних за-

собів і технологій. У всіх випадках кожна з розглянутих інноваційних моделей змінює 
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характеристику традиційного вузівського навчального процесу, розкриваючи невико-

ристаний потенціал. 

Інноваційний підхід в освіті визначається не через використання якоїсь однієї 

моделі, а через здатність проектувати і моделювати потрібний ВНЗ навчальний процес 

з використанням різних освітніх технологій - на основі знання їх потенційних можли-

востей і переваг – “сильних сторін”. Саме така здатність і робить процес навчання у 

ВНЗ технологічним, тобто прогнозованим і максимально наближеним до запланованих 

результатів. 

Фундаментальним положенням інноваційності в освіті є установка на індивідуа-

льність у відносинах того, хто навчає, і того, хто навчається, на ціннісне сприйняття 

особистості та світу. Інноваційна діяльність в освітній сфері тим більш складна і відпо-

відальна, що пов'язана з високою значущістю людського чинника. У педагогіці, як ві-

домо, головна суперечність виникає у сфері розвитку особистості. Інновації в освіті по-

чинаються з поваги до індивідуальності студента і трансформації традиційної моделі 

стосунків “учитель-учень” “викладач-студент” в модель “людина-людина”, що накла-

дає свого роду табу на уявлення про студента як посудину, що має бути наповненою, як 

“сукупності психічних процесів”, котрі належить розвивати. 

На основі досліджень, проведених у різних ВНЗ країни, були виявлені основні 

напрями, за якими рекомендується впроваджувати інновації в освітній процес з метою 

підвищення якості професійної підготовки студентів: 

 використання ЕТКС для контролю знань студентів; 

 організацію обмінних програм студентами між ВНЗ; 

 залучення в навчальний процес працюючих фахівців із галузей, пов'язаних з 

конкретною дисципліною; 

 підвищення кваліфікації викладачів; 

 зв'язок ВНЗ з працедавцями; 

 сучасне оснащення навчального процесу; 

 розвиток сфер бізнесу у сфері основних і додаткових освітніх програм; 

 розширення ринків збуту освітніх програм, за допомогою залучення додат-

кових споживачів; 

 поглиблення міжнародної співпраці з іншими ВНЗ і бізнес-співтовариствами. 

Висновки. Досвід інноваційної діяльності українських ВНЗ підтверджує їхню 

здатність адаптуватися до вимог ринку і “випускати” інноваційну продукцію, що має 

попит, використовуючи результати цього виробництва для вдосконалення своєї освіт-

ньої і наукової роботи. Нині в реґіонах України йде процес формування навчально-

науково-інноваційних комплексів типу “силіконової долини”, що покликані забезпе-

чити інтеграцію ВНЗ з реальним сектором економіки для вирішення соціально-

економічних проблем реґіонів і реалізації державних, цільових і галузевих інновацій-

них програм, пов'язаних передусім з технологічним розвитком галузей економіки. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ 

 
У статті розглянуті сучасні інтерактивні технології навчання, що найбільш по-

ширено використовуються у ВНЗ та сприяють реалізації модернізації освіти та підгото-
вці конкурентоздатних майбутніх фахівців. 

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, електронне навчання, змішане 
навчання, мобільне навчання, навчання, технологія навчання. 

 

Постановка проблеми. Нові запити суспільства ХХІ сторіччя висунули відпо-

відні вимоги до підготовки майбутніх компетентних фахівців, що і зумовило потребу 

в пошуку і впровадженні нових сучасних технологій навчання, а це, у свою чергу, – 

інтерактивних форм навчання на всіх рівнях освіти. 

У підготовці майбутніх фахівців склалася усталена система підготовки кадрів, 

в якій використовуються традиційні форми проведення занять: лекції, практичні за-

няття, лабораторні роботи, консультації, заліки, екзамени, різноманітні форми позаа-

удиторної роботи. 

У зв’язку з переходом на компетентнісну основу в підготовці майбутніх фахів-

ців виникає потреба у зміні технологій, форм і методів проведення занять, що дозво-

лить уникнути наслідків наявної суперечності між теоретичною підготовкою й ефек-

тивністю практичної роботи фахівців. 

Це і зумовлює необхідність розроблення і використання інноваційних техноло-

гій навчання в підготовці компетентних фахівців. 

Аналіз попередніх досліджень свідчить, що проблемі компетентнісного під-

ходу в підготовці майбутніх фахівців присвячено дослідження вчених І. Беха, Н. Бі-

бік, І. Зязюна, Р. Гуревича, О. Локшиної, А. Макарової, О. Овчарук, Н. Побірченко, О. 

Пометун, О. Савченко, В. Сластьоніна, А. Хуторського та ін. 

Розробленню й використанню інтерактивних форм навчання у процес підгото-

вки майбутніх фахівців приділяли увагу вчені М. Кларін, В. Кремень, Л. Пироженко, 

Є. Полат, Г. П'ятакова, А. Хуторський та ін. 

Мета статті полягає в розгляді використання інтерактивних технологій на-

вчання та їх впливу на якість підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. У зв’язку із входженням освіти України до Бо-

лонського процесу відбувається її модернізація. Ключовими питаннями цього процесу 

стало впровадження кредитно-модульної системи навчання, використання інформа-

ційно-комунікаційних технологій та Інтернет, робиться акцент на самостійній роботі 

студентів, інноваційній діяльності викладацького складу ВНЗ. 

Метою всіх цих новацій є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. 

Цьому сприятимуть такі зміни в підходах до навчального процесу: 

 здійснення моніторингу запитів ринку і складання програми навчання за 

результатами дослідження; 

 проведення практикумів, тренінгів, ділових ігор із залученням фахівців з 

виробничої (професійної) діяльності; 
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 створення програми розвитку або корекції ключових компетенцій, що зна-

добляться фахівцю після завершення навчання у ВНЗ, та впровадження цих компете-

нцій через тренінги в практику [5, с. 29]. 

Використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій навчання 

сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців. До них належать такі тех-

нології: ділові ігри; case-study; навчальні дискусії; тренінги; метод проектів. 

Розгляньмо ділову гру, що становить рольову гру з різними інтересами її учас-

ників і необхідністю прийняття рішення за результатами гри. 

У професійній освіті ділова гра – вид гри, в процесі якої в уявлених ситуаціях 

моделюється зміст професійної діяльності майбутніх фахівців [1, с. 140]. 

Основними атрибутами ділової гри є: 

 імітація обраного аспекту цілеспрямованої людської діяльності; 

 ролі кожного учасника; 

 реґламентація ігрових дій системою правил; 

 перетворення просторово-часових характеристик діяльності, що моделю-

ється; 

 умовний характер гри; 

 оцінювання діяльності учасників гри. 

Є різні види ділових ігор: “мозковий штурм”, інноваційні, імітаційні, організа-

ційно-діяльнісні, організаційно-комунікативні та ін. [Анісімов О. С., 1989; Дудченков 

В. С., 1993; Баранов П. В., Сазонов Б. В., 1989]. 

Перевагою ділових ігор як методу навчання є: 

 спілкування у грі, наближене до реального життя; 

 відпрацювання професійних навичок учасників гри; виявлення рівня воло-

діння навичками, особливостей розумових процесів, рівня комунікативних навичок, 

особистісних якостей учасників. 

У цьому процесі студенти вчаться правильно формувати свої думки, аргумен-

тувати та відстоювати власну думку та ін. Важливим є той факт, що в майбутніх фахі-

вців формуються навички професійного спілкування, вміння вислуховувати співбесі-

дника та навички комунікативного спілкування.  Вони також зможуть знаходити та 

відстоювати власну точку зору; мати цілісну уяву про професійну діяльність; соціа-

льний досвід та ін. 

Розгляньмо технологію Сase-study – метод кейсів (англ. – case-method, кейс – 

метод, кейс-стаді - метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу) – техно-

логія навчання, що використовує опис реальних економічних, соціальних і бізнес-

ситуацій. Студенти повинні проаналізувати ситуацію, розібратися в суті проблеми, 

розібрати можливі рішення і вибрати кращі з них. Кейси базуються на реальному фа-

ктичному матеріалі або наближені до реальної ситуації (Вікіпедія). 

Отже, студенти навчаються аналізувати інформацію, виявляти ключові про-

блеми та шляхи їхнього розв’язання. 

У процесі аналізу ситуації поєднується групова та індивідуальна робота студе-

нтів, під час якої обговорюється пропозиція кожного, розвиваються навички групової, 

командної роботи, навички аналізу і планування. 

Методика “case-study” – це методика ситуаційного навчання, що базується на 

реальних прикладах, узятих із практики, і вимагає від студента пошуку деякого цілес-

прямованого рішення в запропонованій йому ситуації [2]. 

Використання методики case-study дозволяє розвивати у студентів такі навич-

ки: 
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 аналітичні: вміння відрізняти дані від інформації, класифікувати, виокрем-

лювати суттєву і несуттєву інформацію, аналізувати, знаходити її, мислити ясно і чіт-

ко; 

 практичні навички: зниження порівняно з реальною ситуацією рівня склад-

ності проблеми, що подана в кейсі, сприятиме більш легкому формуванню на практи-

ці навичок використання теорії, методів і принципів, дозволяє долати бар’єр складно-

сті; 

 творчі навички розв’язанням однієї логічної ситуації не сформувати, потріб-

ні творчі навички розв’язання проблеми; 

 комунікативні навички: вміння вести дискусію, переконувати оточуючих, 

захищати власну точку зору; 

 соціальні навички: вміння слухати, аргументувати різні точки зору; 

 самоаналіз: незгода в дискусії сприятиме усвідомленню і аналізу думок ін-

ших і власних. 

Таким чином, метод “case-study” має значення для формування: спеціальної, 

методичної і комунікативної компетенцій студентів. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернет зумовили розви-

ток електронного навчання (e-learning), мобільного навчання (m-learning), змішаного 

навчання (blended-learning), що нині використовуються в процесі навчання у ВНЗ. Ці 

технології дозволяють реалізувати неперервне навчання – навчання впродовж життя. 

Під терміном (е-learning) розуміють навчальний процес, в якому використову-

ються інтерактивні електронні засоби доставки інформації, електронні носії, корпора-

тивні мережі Інтернет. 

Крім електронних бібліотек, курсів, засобів розроблення змісту навчального 

процесу, системи управління навчальним процесом, самостійної роботи студентів ви-

користовуються технології е-learning, які застосовуються також у віртуальних ауди-

торіях і навчальних закладах. 

Розвиток е-learning висуває нову перспективну модель навчання, що будується 

на використанні новітніх мультимедійних технологій, Інтернет з метою підвищення 

якості навчання, полегшення доступу до ресурсів, послуг, а також обміну та спільної 

роботи на відстані. На світовому ринку освітніх послуг електронне навчання прогре-

сує та розвивається в усіх країнах. 

Електронне навчання можна використовувати з такими цілями: 

 для здійснення самостійної роботи з електронними матеріалами, використо-

вуючи комп’ютер, мобільний телефон і т. ін.; 

 одержання консультацій, проведення нарад, оцінювання віддаленого експе-

рта (викладача), можливість дистанційної взаємодії; 

 створення розподіленої спільноти користувачів, які ведуть спільну віртуа-

льну навчальну діяльність; 

 своєчасної неперервної доставки електронних навчальних матеріалів; 

 стандартизації та сертифікації електронних навчальних матеріалів, техноло-

гій, дистанційних засобів навчання; 

 формування та підвищення інформаційної культури всіх учасників навчаль-

ного процесу; 

 засвоєння, популяризації та передачі інноваційних педагогічних технологій, 

підвищення ефективності діяльності педагогів; 

 можливості розвивати навчальні Веб-ресурси; 

 можливості у будь-який час, з будь-якого місця здобувати сучасні знання; 
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 доступності одержання освіти всіх бажаючих. 

У зв’язку з розвитком і використанням у повсякденному житті мобільних тех-

нологій і пристроїв( мобільні телефони, кишенькові персональні комп’ютери, ноутбу-

ки, нетбуки, смартфони тощо) набула поширення технологія мобільного навчання m-

learning – це передача знань на мобільний пристрій з використанням WAP або GPRS 

технологій [1, с. 233]. 

Використання m-learning дає можливість зробити навчання гнучким, доступ-

ним і персоналізованим. Кожний має можливість навчання з будь-якого місця, в будь-

який час. 

Система m-learning розширює можливості навчання, одержання додаткових 

освітніх послуг, необхідних консультацій, відповіді на поставлені запитання самос-

тійного планування і здійснення навчання за власною траєкторією та ін. 

Прикладом використання мобільних пристроїв є проект M-Ubuntu, розробле-

ний великою швейцарською фірмою – Learning Academy Worldwide. В межах цього 

проекту було репрезентовано платформу дистанційного навчання, в якому особлива 

увага приділялася навчанню за допомогою мобільних телефонів. Для викладачів було 

розроблено додатки для підвищення кваліфікації,  а також програми тестування і кон-

тролю знань. 

Також можливо використовувати мобільні телефони для навчання на основі 

використання спеціальних програм для сотових телефонів, що мають можливість від-

кривати та переглядати файли офісних програм. 

Можливості експлуатації мобільних пристроїв у навчальному процесі дозво-

ляють: 

 використовувати СМС-переписку з метою одержання консультацій; 

 працювати в мережі Інтернет; 

 здійснювати тестування та самоконтроль знань; 

 користуватися електронними виданнями; 

 користуватися аудіо- та відеофайлами. 

Таким чином, мобільне навчання дає можливість: 

 вільно переміщуватися учасникам навчального процесу; 

 розширювати межі навчального процесу; 

 дозволяє здійснювати розповсюдження та обмін матеріалами за допомогою 

сучасних бездротових технологій; 

 сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу; 

 мобільне навчання економічно виправдано; 

Пошук сучасних технологій, форм навчання, використання e-learning  і m-

learning спричинили створення змішаного навчання blended-learning, що передбачає 

інтеграцію традиційного навчання та e-learning . 

Зазначимо переваги змішаного навчання: 

 дозволяє здобути знання в результаті особистого спілкування студентів і ви-

кладачів; 

 враховуює індивідуальні особливості сприйняття людиною інформації (ко-

жний обирає зручний для себе спосіб сприйняття інформації); 

 виключає вірогідність втрати інформації у зв’язку з тим, що електронний 

курс дозволяє повертатися до будь-якої частини матеріалу, що вивчається; 

 попереднє самостійне вивчення навчального матеріалу в електронному ви-

гляді дозволяє створити єдину базу знань; 
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 дозволяє засвоювати нові знання, закріпляти раніше одержані знання; 

 дозволяє внести певну різноманітність у виборі форм організації навчання; 

 передбачає гнучкість програми, можливість вибору модуля навчання; 

 стимулює розвиток навичок самостійного навчання та пошуку інформації; 

 дає можливість оперативного одержання зворотного зв’язку від усіх учасни-

ків навчального процесу; 

 дозволяє обрати зручний темп, час і місце для навчання; 

 сприяє поєднанню навчання з роботою; 

 покликане вивести навчання на якісно новий рівень. 

Таким чином, змішане навчання вписується в систему традиційного навчання і 

сприяє реалізації положень Болонської декларації. 

Метод проектів. 

Ураховуючи той факт, що нині значна увага в навчальному процесі приділя-

ється самостійному навчанню студентів, актуальною є проблема використання методу 

проектів, способу досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми 

(технології), що має завершитися реальним практичним результатом, оформленим 

тим чи іншим способом [4, с. 66]. 

Ця технологія містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних ме-

тодів, творчих за своєю суттю. 

Розвиток ІКТ та Інтернет зумовили появу і розвиток навчального телекомуні-

каційного проекту. 

Під навчальним телекомунікаційним проектом розуміють спільну навчально-

пізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову діяльність учнів-партнерів, організовану 

на основі комп’ютерної телекомунікації, що має спільну проблему, мету, узгоджені 

методи і засоби розв’язання проблеми, спрямовану на досягнення спільного результа-

ту [4, с. 204]. 

Специфіка телекомунікаційних проектів – вони завжди міжпредметні. 

Розв’язання проблеми потребує інтеграції знань. 

Виокремимо цілі роботи над проектом: 

 навчити самостійному досягненню поставленої мети; 

 навчити передбачати міні-проблеми, що необхідно  вирішити; 

 сформувати вміння працювати з інформацією, знаходити джерела, з яких її 

можна взяти; 

 сформувати вміння проводити дослідження, передавати і презентувати здо-

буті знання і досвід; 

 сформувати навички спільної роботи і ділового спілкування в групі [1, 

с. 92]. 

Проектна організація навчального процесу з використанням ІКТ дозволяє: 

 розвивати кожного студента як творчу особистість, здатного до практичної 

роботи; 

 залучати кожного студента до активного пізнавального процесу;  

 підвищити мотивацію до навчання, до спільної роботи в групі, співпраці, 

виявлення комунікативних вмінь; 

 грамотно працювати з інформацією, забезпечуючи вільний доступ до неї в 

навчальному закладі, наукових, культурних, інформаційних центрах усього світу [4].  

Нині в Україні реалізується міжнародна програма Інтел “Навчання для майбу-

тнього”, що має істотний вплив на організацію та проведення навчальних занять, нау-
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ково-дослідної діяльності студентів. Наукові дослідження та навчальна діяльність 

студентів здійснюється на основі проектної методики з використанням новітніх тех-

нологій, у тому числі різноманітних соціальних сервісів Веб 2.0, соціальних мереже-

вих спільнот. 

Реалізація цієї програми у ВНЗ сприяє формуванню високого рівня, розвитку у 

студентів навичок мислення, креативного творчого мислення, вміння оперувати інфо-

рмацією, використовуючи розвиток навичок ефективної комунікації, розширює мож-

ливості самоосвіти студентів та ін. 

Проектування знань передбачає творчу співпрацю викладача і студента, інте-

лектуальне партнерство, активну діяльність з боку студента. Проте необхідно зазна-

чити низку чинників, що впливають на успішне конструювання і ефективну роботу 

студента над проектом: 

 формування бази знань, що становить основу для початку самостійної ро-

боти над проектом; 

 установка на нові знання, що здобувають в процесі дослідження; 

 контроль над правильною інтерпретацією знань; 

 формування вміння конструювати знання. 

Під час роботи у складі малих груп зі створення проекту студент не лише на-

буває досвіду соціальної взаємодії в творчому колективі, формує власне уявлення про 

принципи співпраці та використовує здобуті знання в конкретній діяльності (самос-

тійно реалізує цілі, організацію власної діяльності, її самоконтроль і самоаналіз). 

Беручи участь у проектній діяльності, студенти демонструють: 

 знання і володіння основними дослідницькими методами (збирання та об-

роблення даних, наукове пояснення одержаних результатів, бачення і висунення но-

вих проблем); 

 уміння висувати гіпотези; 

 володіння комп’ютерною писемністю з метою введення і редагування ін-

формації (текстової, графічної), уміння працювати з аудіовізуальною і мультимедіа-

технікою (за потребою); 

 володіння комунікативними навичками; 

 уміння інтегрувати раніше здобуті знання з різних навчальних дисциплін 

для розв’язання пізнавальних завдань. 

Саме проекти з їх проблемами дозволяють реалізувати весь комплекс цілей на-

вчання. 

Таким чином, після завершення навчання майбутні фахівці зможуть повною 

мірою організовувати та здійснювати керівництво проектом, допомагати та спрямову-

вати роботу над проектом [1, с. 152]. 

Також широкого використання в навчальному процесі набула технологія прое-

ктної діяльності Веб-квест. 

Веб-квест у педагогіці – проблемне завдання з елементами рольової гри, для 

виконання якої використовуються інформаційні ресурси Інтернет [2, с. 36]. 

Характерною особливістю технології Веб-квест, що відрізняє її від інших про-

ектних технологій, є: 

 визначення заздалегідь ресурсів, в яких є інформація, необхідна для 

розв’язання проблеми; 

 Веб-квест визначає порядок дій, що має виконати студент для одержання 

необхідного результату; 
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 обов’язковим складником цієї технології є перелік знань, умінь і навичок, 

яких набувають студенти в процесі виконання Веб-квеста; 

 однозначно визначаються критерії оцінювання виконаних завдань, що дає 

можливість здійснювати моніторинг якості набутих знань. 

Отже, технологія Веб-квест сприяє формуванню компетенцій, встановлення рі-

вня їх сформованості, формування в студентів компетентності в розв’язанні висуну-

тих проблем, а також способів діяльності. 

Висновок. Використання інтерактивних технологій дозволяє організувати 

процес навчання таким чином, що в ньому беруть участь всі учасники навчального 

процесу, взаємодіючи між собою (студенти) та викладачем, а також відкривають мо-

жливість здійснення самостійного навчання, розв’язку життєво важливих проблем. 

Студенти навчаються працювати в команді, захищати власну точку зору, ре-

презентувати відповідні напрацювання та ін. Змінюються вимоги до викладача, до йо-

го діяльності. Робота в інтерактивному режимі сприятиме розвитку: 

 комунікабельності; 

 умінь до організації навчального середовища; 

 формування вмінь до самостійної діяльності; 

 вміння створювати ситуації, що спонукають до інтеграції знань для 

розв’язання висунутої проблеми. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются современные интерактивные технологии обучения, 

которые более широко используются в вузах, а также способствуют реализации модер-
низации образования и подготовке конкурентоспособных будущих специалистов. 
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THE USE OF INTERACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 

 
Modern interactive educational technologies which are most widely used in Higher 

Schools and promote realization of learning modernization as well as training of competitive fu-
ture specialists have been considered in the article. 
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